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ة متكاملة تتضّمن إجراءات تنفيذية لمنع التدخين في الوزارات إلعداد خط 2/11/4112تاريخ  38/11/1/24224إستنادًا لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 
ام تز باإلل 7/11/4112تاريخ  38/11/1/28214والمؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والموالت, وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 

 .4113لسنة  27بمنع التدخين إستنادًا ألحكام قانون الصحة العامة رقم 
ل األردن منذ عام مع األخذ بعين االعتبار السياسات الست والمنبثقة عن االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية والمصادق عليها من قب

 :( وهيMPOWERوالتي يتم تطبيقها عالميًا في مجال مكافحة التبغ المعروفة بـ) 4112
 .MONITOR( Mرصد تعاطي التبغ وسياسة الوقاية ) (1
 .PROTECT( Pحماية الناس من دخان التبغ  ) (4
 .OFFER( Oعرض المساعدة على االقالع عن تعاطي التبغ ) (8
 .WOEN( Wالتحذير من أخطار التبغ ) (2
 .ENFORCE( Eإنفاذ حظر االعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ) (2
 .RISE TAXATION( Rزيادة الضرائب على التبغ ) (4
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 (Monitorسياسة  رصد تعاطي التبغ وسياسة الوقاية  ) 1السياسة
األهداف 
 الخاصة

 المستهدفةالفئة  اإلجـراءات
 مسؤولية التنفيذ

الكلفة  )نوعي/كمي( مؤشرات األداء زمن التنفيذ
 خارجي داخلي المالية

تخفيض 
نسبة 

المدخنين 
في الوزارة 
)العاملين 
ومتلقي 
 الخدمة(

   كتاب تشكيل لجنة وعدد أعضاء      مركز الوزارة أعضاء اللجنة  تشكيل لجنة عليا لمكافحة وحظر التدخين 

  مركز الوزارة العاملين والطلبة دراسة لتحديد نسبة المدخنين  إعداد
وزارة الصحة 

ومركز الحسين 
  للسرطان

   نتائج الدراسة   

ر التدخين وفق قانون الصحة ظالتعميم على موظفي الوزارة بح
 وقانون العقوبات.

موظفي الوزارة والمديريات 
 والمدارس

مركز الوزارة 
متابعة حثيثة لتنفيذ عدد مرات     والمديريات

 تعميم الخطة سنويا  
  

موظفي الوزارة والمديريات  تحديد مكان للموظفين المدخنين 
 والمدارس

   مكان مناسب ومهيئا  للمدخنين    مركز الوزارة 

   وزارة الصحة مركز الوزارة  يدانجميع المعنيين في الوزارة والم وضع لوحات إرشادية في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم 
لوحات إرشادية في مكان 

   مناسب

ركز الوزارة، مديريات التربية تحديد ضباط ارتباط عدلية في م
 .والمدارس حسب كتاب وزارة الصحة

جميع المعنيين في الوزارة 
 والمديدان

 وزارة الصحة 

تم تحديد ضباط ارتباط العدلية 
 بالكتب التالية 

تاريخ  9/2/6115 )رقم
 رقمو  4/2/2115
تاريخ  11/01/6145

1/2/2115) 

   قائمة ضباط العدلية 

   عدد المتدربين    وزارة الصحة  قائمة ضباط العدلية تدريب ضباط العدلية.

 جميع المرافق والمكاتب والمدارس   لتزامة لضبط المالحظات حول نسب اإل قدي  جوالت تفب القيام
لجنة مكافحة 

التدخين وضباط 
  العدلية

   تقارير الزيارة ونسبة المالحظات   

نشر وظفين الذين اقلعوا عن التدخين وتكريمهم )المو حصر الطلبة 
 قصص نجاح االقالع عن التدخين( 

والطلبة الذين  عدد الموظفين    وزارة مركز ال موظفي الوزارةو الطلبة 
 اقلعوا عن التدخين
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 (Protectحماية الناس من التعرض لدخان التبغ وكسب التاييد والتثقيف )سياسة  2السياسة

 الفئة المستهدفة اإلجـراءات األهداف الخاصة
 التنفيذ مسؤولية

مؤشرات  زمن التنفيذ
 نوعي/كمي(األداء)

 الكلفة المالية
 خارجي داخلي

حماية صحة 
العاملين ومتلقي 
الخدمة )الطلبة، 
أولياء األمور، 

المجتمع 
المحلي( من 

 التدخين

 داخل الغرف الصفية وخالل االجتماعات  منع التدخين منعا باتا  

 أصحاب العالقة
الطلبة، ) المعنيين

معلمين، موظفين 
 (الوزارةومراجعين 

الوزارة مركز 
 مدار العام   والميدان

 نسبة المالحظات
المرصودة بعدم 

  اإللتزام
  

 ومحاضرات للتوعية بمضار التدخين ندواتو عمل حمالت 
، معلمين، الطلبة

 موظفين الوزارة
 الوزارة مركز 

وزارة الصحة 
ومؤسسات مكافحة 

 التدخين
  العام الدراسي

عدد الندوات 
   المحاضراتو 

االستفادة من المرشدين لتوعية الطلبة ، موظفي الوزارة بمضار التدخين 
 واألمراض الناتجة منه. 

التربوي  أقسام االرشاد
 في الميدان

مركز الوزارة 
 والميدان

   خطة االرشاد  العام الدراسي 

االستفادة من عيادات التدخين في عالج بعض الحاالت المنتشرة في 
 المدراس.

الطلبة ، معلمين، 
 موظفين الوزارة

مركز الوزارة 
عدد المستفيدون من  مدار العام  وزارة الصحة والميدان 

   العيادات

ضمن مسابقة شهادة منطقة/مدرسة خالية من  تحفيز مشاركة المدارس
 التدخين.

)وحدة مركز الوزارة  المدارس
 الرقابة الداخلية( 

مركز الحسين 
   المدارس المشاركة عدد  تاريخ الدورة للسرطان

 ، معلمينالطلبة   في المدارس.ة يالرياضالتربية تفعيل دور 
)إدارة  مركز الوزارة

نوادي  /النشاطات
مدرسين (، المعلمين

 الرياضة
 خالل العام الدراسي 

جدول الحصص 
المدرسية وعدد 

 المسابقات الرياضية  
  

   عدد الشكاوي  خالل العام الدراسي  ضباط ارتباط العدلية الوزارة / المديريات رصد شكاوي التدخين السلبي في الوزارة والمديريات
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  ( Offer) المساعدة وتمكين المدخنين من اإلقالع عن تعاطي التبغسياسة عرض  0السياسة 

 الفئة المستهدفة    اإلجـراءات األهداف الخاصة
 مسؤولية التنفيذ 

 نوعي/كمي(مؤشرات األداء) زمن التنفيذ
الكلفة 
 خارجي داخلي المالية

إدراج سياسة 
مكافحة التدخين 
في االستراتيجية 

 التربوية

مركز الوزارة )إدارة  الطلبة ، معلمين .الكتب المدرسيةاإلشارة إلى مكافحة التدخين في 
   المناهج المدرسية  فترة إعداد المناهج  المناهج(

المشاركة في فعاليات األسبوع الخاص بالتوعية بإضرار التدخين  
 واالمراض الناتجة عنه 

جميع المعنيين في 
 الوزارة والميدان

)إدارة  الوزارةمركز 
  الميدان ،(نشاطاتال

فترة اليوم العالمي لمكافحة 
   كتب المشاركات   ( أيار01/6التدخين)

الرياضة للطلبة والعاملين واإلشارة الى دورها  التشجيع على ممارسة
 في مكافحة التدخين 

طلبة، معلمين، 
موظفين، مجتمع 

 محلي 

)إدارة  مركز الوزارة
الجدول الدراسي وعدد حصص  مدار العام الدراسي   والميدان (نشاطاتال

 الرياضة
  

)إدارة  مركز الوزارة المدارس  عمل معرض عام توعوي بأضرار التدخين. 
   عدد المعارض   خالل العام الدراسي  والميدان (نشاطاتال

)إدارة  مركز الوزارة الطلبة عرض األفالم الهادفة التي توضح أثر التدخين على الصحة. 
   عدد العروض   خالل العام الدراسي  والميدان (نشاطاتال
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 (Wornمن أخطار التبغ  والتثقيف وكسب التأييد ) التحذيرسياسة  4السياسة 
األهداف 
 الخاصة

 الفئة المستهدفة    اإلجـراءات
 مسؤولية التنفيذ

 الكلفة المالية مؤشرات األداء) نوعي/كمي( زمن التنفيذ
 خارجي داخلي

 ةتوفير بيئ 
صحية 
 مالئمة

تعميم بروشورات ونشرات عن مضار التدخين واألمراض 

 عنه  ةالناتج

العاملين والطالب  

 والمجتمع المحلي 
 

وزارة الصحة، مركز 
ومؤسسة الحسين 

ومؤسسات للسرطان 
   مكافحة التدخين

   عدد المنشورات  

تفعيل دور مجالس التطوير التربوي في الميدان في مجال 

 مكافحة التدخين وادراجها ضمن الخطة التطويرية 

مجالس التطوير 

  التربوي 

ع المحلي المجتم
ومجالس التطوير 

 التربوي 

   خطة التطوير التربوي  

تعميم قصص نجاح المدارس الصحية ونشر دورها  في 
 مكافحة ومنع التدخين 

  وزارة الصحة  المدارس  
عدد المدارس الحاصلة على 

شهادة منطقة خالية من التدخين 
 الحاصلة على االعتماد الصحي  

  

 ةالى مضار التدخين من خالل االندية البيئي ةاالشار  
  ةوالنشاطات  التربوي

 المدارس  
 مركز الوزارة 

مركز و  ة،وزارة الصح
 الحسين للسرطان

ومؤسسات مكافحة 
   التدخين

 
عدد األنشطة البيئية وعدد  

 االندية البيئية 
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 (Enforceسياسة إنفاذ القانون المتعلق بتعاطي التبغ بخصوص االعالن والترويج والدعاية والرعاية ) 6السياسة 
األهداف 
الكلفة  مؤشرات األداء)نوعي/كمي( زمن التنفيذ مسؤولية التنفيذ  الفئة المستهدفة    اإلجـراءات الخاصة

 خارجي داخلي المالية

توفير بيئة  
محيطة 

بالمجتمع 
المحلي 

 صحية مالئمة

 العاملين والطالب   تعميم المشاركة في مسابقة منطقة خالية من التدخين 
 مركز الوزارة

وحدة الرقابة )
  (الداخلية

مركز ومؤسسة و 
   عدد المدارس المشاركة   الحسين للسرطان  

بيع منع اضافة بند ضمن الخطة التطويرية لمكافحة 
 للمدارس في المناطق المجاورة تبغال

 مركز الوزارة العاملين والطالب  
المجتمع المحلي 
ومجالس التطوير 

 التربوي 
 خطة التطوير التربوي  
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 (Rise Taxationبتعاطي التبغ وزيادة الضرائب على التبغ )سياسة إنفاذ القانون المتعلق  6السياسة 

 مسؤولية الشركاء الخارجيين من وزارة الصحة )الجهاز الحكومي(
 

 

 

 

 

 

 


